สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 10/๒๕๕6
วันพุธที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕6 เวลา 15.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 6 เรือ่ ง ประกอบด้วย
1 รายงานการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) ราย นายสุธน อินแก้ว ตําแหน่ง นิติกร 7วช เลขที่
ตําแหน่ ง 01-0202-001 อั ตราเงิ น เดือนขั้น 17,560 บาท สํ านักปลั ดองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)
2 รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตํ า แหน่ ง นั ก บริ ห ารงานช่ า ง ระดั บ 7 (หั ว หน้ า ฝ่ า ยสาธารณภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม)
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
3 การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และ
บัญชีสอบคัดเลือก โดย ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
มีมติเห็นชอบให้แจ้งซักซ้อมเกี่ยวกับแนวทางการย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 1 ระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือ
บัญชีสอบคัดเลือกนั้นให้หมายถึงบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) หรือบัญชีสอบคัดเลือกได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่อาจใช้บัญชีของกระทรวง ทบวง กรมอื่นได้
4 ซักซ้อมการดําเนินการเกี่ยวกับการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
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รายงานการประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ
เปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร จํานวน 5 ตําแหน่ง รวม 5 อัตรา

รับทราบ

6

รายงานผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน 9 อัตรา

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูส้ อบคัดเลือกได้
ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3 ราย คือ
1. นายวาสนา รองพล วุฒิการศึกษา วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 7ว
เลขที่ตําแหน่ง 05-0522-001 กองช่าง อบจ.ภูเก็ต เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา อบจ.) เลขที่ตําแหน่ง 02-0102-006
อัตราเงินเดือน 35,220 บาท กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2. นายทนง อุตสาหะ วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ตําแหน่ง นายช่างโยธา 7ว
เลขที่ตําแหน่ง 05-0503-001 กองช่าง อบจ.ภูเก็ต เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นักบริหารงานช่าง 7 (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง) เลขที่ตําแหน่ง 05-0104-003
อัตราเงินเดือนขั้น 29,110 บาท กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
3. นางมะลิวลั ย์ ผลาภรณ์ วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 6 เลขที่ตาํ แหน่ง 04-0306-003 กองคลัง อบจ.ภูเก็ต เลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม)
เลขที่ตําแหน่ง 29-0102-018 อัตราเงินเดือนขั้น 19,970 บาท กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2 ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งครูผู้ชว่ ย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างการปฏิบัติราชการ
ในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 9 อัตรา คือ
1. ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 1 นางสาวนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์ ประจําโรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เลขทีต่ ําแหน่ง 34158-2 อัตราเงินเดือนขั้น
11,920.-บาท
2. ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย หรือทางปฐมวัยศึกษา
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 1 นางสาววิภาดา ฤทธิ์พงศ์ ประจําโรงเรียน อบจ.
บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เลขที่ตําแหน่ง 34159-2 อัตราเงินเดือนขัน้ 12,530.-บาท
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ 2 นางอัมพร ดําเนิน ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502) เลขที่ตําแหน่ง 19107-2 (ถ) อัตราเงินเดือนขั้น 11,920.-บาท
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 3 นางสาวนภาพร แซ่ตัน ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง 34153-2 อัตราเงินเดือนขั้น 11,920.-บาท
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ 4 นางสาวขวัญใจ สงบดี ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502) เลขที่ตําแหน่ง 19949-2 อัตราเงินเดือนขั้น 11,920.-บาท
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ 5 นางยินดี แสนคําวงศ์ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง 34154-2 อัตราเงินเดือนขั้น 11,920.-บาท
3. ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือทางภาษาไทย
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 1 นางศศิธร วิเศษกาญจน์ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง 34150-2 อัตราเงินเดือนขั้น 11,920.-บาท

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
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เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
4. ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคม หรือทางสังคมศึกษา
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับ 1 นางสาวยมนา เลิศวงหัต ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง 34151-2 อัตราเงินเดือนขั้น 11,920.-บาท
5. ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับ 1 นางสาวจริญญา ศรีสุข ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง 34152-2 อัตราเงินเดือนขั้น 11,920.-บาท
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ เห็นชอบ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย
1. นายมงคล เพาะผล (ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.)
เป็นประธาน
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการ
(ผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.)
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการ
(ผูแ้ ทนส่วนราชการ)
4. นายจรัญ เกล้านพรัตน์
เป็นอนุกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
(ผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา)
5. นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นอนุกรรมการ
(ผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา)
6. ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อม เห็นชอบ
และพัฒนาอย่างเข้มให้ดํารงตําแหน่ง ครู ราย นางสาวกฤษณา ถิ่นบ้านใหม่ โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศองค์การ เห็นชอบ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง โดยเรียงตามลําดับที่ ซึ่งมีกรอบอัตรากําลังว่างและมีงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการแล้ว จํานวน 10 ตําแหน่ง รวม 33 อัตรา คือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 29 อัตรา
1. ตําแหน่ง ครูช่วยสอน
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
ลําดับที่ 1 นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ลําดับที่ 2 นายเมฆินทร์ เทียงผง ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ลําดับที่ 1 นางสาวมัลลิกา ศรีสุข ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ลําดับที่ 2 นางสาวมนชนก จันทบูรณ์ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ลําดับที่ 3 นายอิสมาแอ บือราเฮง ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
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- กลุ่มวิชาปฐมวัย
ลําดับที่ 1 นางสาวพฤดี ชูวงศ์ ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย
ลําดับที่ 1 นางสาวภาวนา ยาชะรัด ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ลําดับที่ 1 นายสุพัตร บุญแสง ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ลําดับที่ 2 นางสาวซานียาฮ์ ยะหรีม ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
ลําดับที่ 3 นางสาวกนิษฐา ขําเกลี้ยง ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
- กลุ่มวิชาชีววิทยา
ลําดับที่ 1 นางสาววรลักษณ์ เรืองดํา ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ลําดับที่ 1 นายวุฒิพันธุ์ พูลศิริ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ลําดับที่ 2 นางสาวร่อฝีย๊ะ ปานขวัญ ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
- กลุ่มวิชาแนะแนว
ลําดับที่ 1 นางสาวกัลยาณี นุ่นปาน ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
- กลุ่มวิชาคหกรรม
ลําดับที่ 1 นายพิทยา ชุมนาค ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ลําดับที่ 1 นางสาวนูรีดา นิกาเร็ง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ลําดับที่ 1 นายกิตติพงค์ หนูรุ่น สังกัดกองช่าง
4. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ลําดับที่ 1 นายเรวุฒิ มัชฌิกะ สังกัดกองช่าง
5. ตําแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานพัสดุ
สรรลําดับที่ 1 นางสาวกรณี คงพิทักษ์ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ลําดับที่ 2 นางสาวนงเยาว์ แตงอ่อน ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
6. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลําดับที่ 1 นางสาวฤทัยรัตน์ เจริญทรัพย์ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
ลําดับที่ 2 นางสาวสมฤดี ดําสุข สังกัดสํานักปลัด อบจ.
ลําดับที่ 3 นางสาวอนุดทรา หมุนนุ้ย สังกัดกองคลัง
7. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ลําดับที่ 1 นางสาวสุภัทรา ด้วงนุ้ย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลําดับที่ 2 นายณัฐวัศ ขวัญปาน ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
ลําดับที่ 3 นางสาวสุมติ รา กล้าจิต ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ลําดับที่ 4 นางสาวณัฐวลัญช์ ชนะคช ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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8. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ลําดับที่ 1 นายนพดล เจือจันทร์ สังกัดกองช่าง
ลําดับที่ 2 นายลิขิต รอสูงเนิน สังกัดกองช่าง
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ลําดับที่ 1 นายสมคิด ชูภักดิ์ สังกัดกองช่าง
ลําดับที่ 2 นายสุวรรณ เอื้อบํารุง สังกัดกองช่าง
2. ตําแหน่ง นักการภารโรง
ลําดับที่ 1 นายวัฒนพงษ์ วุฒิธานุสร ประจําโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ลําดับที่ 2 นางอภิญญา ถิรสัตยวงศ์ ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
โดยกําหนดระยะเวลาการทําสัญญาจ้างดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําสํานักงาน อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2556
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมระยะเวลา 11 เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
รวมระยะเวลา 11 เดือน
ขอความเห็นชอบย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากบัญชีการ เห็นชอบ
สอบแข่งขัน จํานวน 2 ราย และบัญชีสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดํารงตําแหน่ง
ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จํานวน 6 ราย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้รับรอง
ว่าเป็นผู้มีชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และสอบคัดเลือกได้ โดยให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
เดิมและให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นเดิม จํานวน 8 ราย คือ
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด นครนายก ลงวั น ที่
5 มีนาคม 2555 เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครนายก ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
จํานวน 1 ราย คือ
- ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับที่ 23 นางสาวกฤษณา สร้อยเสน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3
เลขที่ตําแหน่ง 06-0212-027 อัตราเงินเดือนขั้น 8,340.-บาท กองสาธารณสุข
ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
เลขที่ตําแหน่ง
06-0209-014 กองสาธารณสุข
2. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 จํานวน 4 ราย คือ
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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(1) ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 5 นางสาวกาญจนา กลับใหม่ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
เลขที่ตําแหน่ง 08-0313-001 อัตราเงินเดือนขั้น 9,140.-บาท กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
เลขที่ตําแหน่ง 01-0209-002 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 9 นางสาวฐติมา จําปาดะ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3
เลขที่ตําแหน่ง 02-0212-007 อัตราเงินเดือนขั้น 8,740.-บาท กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
เลขที่ตําแหน่ง 01-0209-003 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 16 นางสาวยินดี อินทะเรือง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3
เลขที่ตําแหน่ง 12-0212-035 อัตราเงินเดือนขั้น 8,740.-บาท หน่วยตรวจสอบภายใน
ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตําแหน่ง 01-0209-005
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 32 นางสาวพวงงาม นิยมพงษ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3
เลขที่ตําแหน่ง 16-0212-031 อัตราเงินเดือนขั้น 9,140.-บาท กองกิจการขนส่ง
ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
เลขที่ตําแหน่ง
16-0209-021 กองกิจการ
3. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจาก
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 3 ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 จํานวน 2 ราย คือ
(1) ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 38 นางสาวมนฤทัย เย็นสบาย ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3
เลขที่ตําแหน่ง 29-0212-032 อัตราเงินเดือนขั้น 8,740.-บาท กองการเจ้าหน้าที่
ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
เลขที่ตําแหน่ง
29-0209-023 กองการเจ้าหน้าที่
(2) ผู้สอบคัดเลือกได้ในลําดับที่ 68 นางสาวทัสนี ปานวงศ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
เลขที่ตําแหน่ง 06-0313-014 อัตราเงินเดือนขั้น 8,930.-บาท กองสาธารณสุข
ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
เลขที่ตําแหน่ง
06-0209-017 กองสาธารณสุข
4. ตามประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 จํานวน 1 ราย คือ
- ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับที่ 29 นางธัญชนก สุขจิตต์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 3
เลขที่ตําแหน่ง 04-0303-005 อัตราเงินเดือนขั้น 8,130.-บาท กองคลัง ย้ายและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เลขที่ตําแหน่ง
03-0201-008 กองแผนและงบประมาณ
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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เห็นชอบ
7 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวเสาวนี ย์ หนู รั ก ษ์ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยบุ ค ลากร สั ง กั ด กองการเจ้ า หน้ า ที่
ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เนื่องจากได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. นายนนทชัย คล้ายทอง ตําแหน่ง นักการภารโรง ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2556 เนื่องจากได้รับการจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตําแหน่ง ครูช่วยสอน
ประจําโรงเรียนบ้านสะปํา “มงคลวิทยา”
3. นางสาวอรนภา ไชยยุทธ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง ขอลาออก
จากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
เห็นชอบ
8 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ราย นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหน่ง 19997-1 (ถ) อัตราเงินเดือนขั้น
46,760 บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหน่ง 19942-1 อัตราเงินเดือนขั้น
46,760 บาท ประจําโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
9 รายงานตําแหน่งบริหารที่ว่างและขอความเห็นชอบดําเนินการสรรหา จํานวน 5 อัตรา เห็นชอบ
โดยขอดําเนินการสรรหาดังนี้
- ดําเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 152 วรรค
สอง ข้อ 2 (2) โดยวิธีการคัดเลือก จํานวน 1 อัตรา คือ
1. ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองคลั ง (นั ก บริ ห ารงานการคลั ง 8) เลขที่ ตํ า แหน่ ง
04-0103-001 สังกัดกองคลัง
- ดําเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 152 วรรค
สอง ข้อ 2 (2) โดยวิธีการสอบคัดเลือก จํานวน 4 อัตรา คือ
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เลขที่ตําแหน่ง
24809-1 (ถ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เลขที่ตําแหน่ง
19980-1 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)
เลขที่ตําแหน่ง 31566-1 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เลขที่ตําแหน่ง
19117-1 (ถ) จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

8
ลําดับที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
เห็นชอบ
10 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 และวันที่ 20 กันยายน 2556
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงตามลําดับที่ ซึ่งมีกรอบอัตรากําลังว่าง
และมีงบประมาณสําหรับดําเนินการแล้ว จํานวน 4 อัตรา คือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
1. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ลําดับที่ 12 นายชัยวุฒิ ตัณฑศิลป์ สังกัดกองกิจการขนส่ง
2. ตําแหน่ง ครูช่วยสอน กลุม่ วิชาปฐมวัย
- ลําดับที่ 2 นางสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์ ประจําโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
- ลําดับที่ 3 นางสาวมาซีเตาะ สาและ ประจําโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- ลําดับที่ 3 นายเกรียงศักดิ์ รัตนพันธุ์ สังกัดกองกิจการขนส่ง
โดยกําหนดระยะเวลาการทําสัญญาจ้างดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําสํานักงาน อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2556
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมระยะเวลา 11 เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
รวมระยะเวลา 11 เดือน
11 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนวิทยฐานะเป็น เห็นชอบ
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางเพ็ญพิมล วิทยานิพนธ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง
19110-2(ถ) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู
ชํานาญการพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
2. นางวรรณา แรงกล้า ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง 29269-2(ถ)
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการพิเศษ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
3. นายชลชัย เทวบุตร ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ
เลขที่ ตํ า แหน่ ง 28633-1(ถ) โรงเรี ย น อบจ.บ้ า นนาบอน เลื่ อ นวิ ท ยฐานะเป็ น
รองผู้อํานวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
16 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

